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Nadador Lô e Mucho Fon encerram o ano com chave de ouro 
 
O ano de 2017 é para não ser esquecido pelo Haras Capela de Santana e Stud 
Casablanca. Flávio Obino Filho, titular das coudelarias, obteve o recorde 
gaúcho de vitórias clássicas; o Haras Capela de Santana foi campeão por 
prêmios e vitórias da estatística geral de criadores e de criadores da nova 
geração; o Stud Casablanca venceu a estatística de proprietários por prêmios; 
Nadador Lô e Mucho Fon foram primeiro e segundo colocados entre os 
produtos; Nadador Lô foi tríplice coroado juvenil; dois recordes de pista foram 
registrados; e o Capela de Santana pela primeira vez aparece entre os quinze 
melhores colocados nas estatísticas clássicas nacionais por aproveitamento (é 
o primeiro entre os haras de proprietários radicados no Rio Grande do Sul). 
 
Na temporada 2017/2018 os resultados se repetem. O Casablanca lidera entre 
os proprietários e o Capela de Santana é o segundo na estatística de criadores.  
 
Na milha clássica Nadador Lô desfilou pela raia do Cristal 
 
Agência Preview 



 
Um galope de saúde de Nadador Lô no Clássico Antenor de Abreu 
 
Iniciando a sua preparação para a tríplice coroa, quando tentará inscrever o 
seu nome na história do turfe gaúcho como o primeiro ganhador da tríplice 
coroa juvenil e da de cavalos de três nãos (double triple crown), o craque 
Nadador Lô não teve dificuldades para vencer o Clássico Presidente Antenor 
Granja de Abreu, em 1.600 metros. Na largada ficou na última colocação em 
razão do retorno da porta que deu em sua cabeça. Leroy Brilliant comandou as 
ações sendo acossado por Na Arena (Christine’s Outlaw e Huellas de Arena, 
por Arambaré, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com Caio Zogbi Vitória) e Comprovado ao longo da 
reta oposta, com Nadador Lô na quarta colocação. Nos setecentos metros 
finais o franco favorito (pule do 0,70) foi convidado pelo seu piloto e foi abrindo 
vantagem ao natural sobres seus adversários, cruzando o disco dezesseis 
corpos na frente do segundo colocado Comprovado, com Leroy Brilliant, Na 
Arena e Equestria no complemento do marcador. O tempo foi de 1m45s8/10. 
Hermínio Machado e Marcelo Souza, os atuais líderes das estatísticas do 
Cristal, foram os responsáveis por mais uma vitória do filho de Crimson Tide e 
Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca. 
 
Nadador Lô chega a sua sétima vitória, sendo a sexta na esfera clássica. 
Assista ao replay https://youtu.be/_OEI2D6j7PY 
 
Mucho Fon mantém a hegemonia entre os milheiros do estado 
 
Agência Preview 

https://youtu.be/_OEI2D6j7PY


 
 
Um dos destaques da jornada dupla de encerramento das corridas do ano de 
2017 no Cristal era o Clássico Tribunal de Justiça do Estado em 1.600 metros 
para cavalos de três anos e mais idade. Mucho Fon, que vinha de derrota em 
clássico na distância de 1.380 metros, voltava a atuar na milha e entrou na raia 
como favorito do público apostador. Baita Alegria assumiu o comando das 
ações e abriu grande vantagem sobre seus adversários. Fermento em Pó e 
Qua Qua Qua eram o segundo e terceiro, enquanto Mucho Fon corria pelo seu 
principal adversário Qua Qua Qua na quarta colocação. Na curva Mucho Fon 
acionou junto com Qua Qua Qua e tomando a segunda colocação se 
aproximou de Baita Alegria. Na reta de chegada assumiu sem luta a primeira 
colocação e se manteve sempre com dois corpos a frente de Qua Qua Qua 
com Baita Alegria finalizando em terceiro. O tempo foi de 1m45s9/10. 
 

 
 
Mucho Fon, treinado por Hermínio Machado e conduzido por Marcelo Souza, é 
um quatro anos filho de Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Mucho Fon 
chega a sua oitava vitória, sendo a sexta do calendário clássico. Assista ao 
replay de mais uma vitória clássica https://youtu.be/620PSlLfbjk 
 
Depends On Me derrota melhores velocistas do meio em pesos especiais 
 
No dia 8 de dezembro o Stud Casablanca tinha cavalos inscritos em três 
páreos e em todos eles foram alcançadas vitórias. Em prova de pesos 

https://youtu.be/620PSlLfbjk


especiais reunindo as melhores velocistas do meio, na distância de 1.200 
metros, Depends On Me assumiu a primeira posição na largada e rebocou 
suas adversárias até o disco, cruzando o disco com dois corpos sobre 
Colecionadora no tempo de 1m16s8/10. Foi a sexta vitória de Depends On Me, 
sendo três na Gávea (duas clássicas). A ganhadora é uma filha de Siphon e 
Neé, por Jules, de criação do Haras Santa Rita da Serra e propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com Caio Vitória. Confira a nova vitória de Depends 
On Me no replay https://youtu.be/RMI9O0iwslg 
 
Nuraghi vence entre os ganhadores de três anos e mira o calendário 
clássico de 2018 
 
Quem deixou excelente impressão em sua vitória entre os produtos de três 
anos ganhadores, em 1.600 metros, foi Nuraghi (Public Purse e Nhaçanã, por 
Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca). Toor assumiu o comando das ações no pulo de largada com 
Nuraghi a um e dois corpos em segundo, perseguidos por Fermento em Pó e 
Jovem Destemido. As posições foram mantidas até a entrada da reta quando 
Nuraghi acionou sobre Toor e ultrapassou seu adversário nos últimos trezentos 
metros, cruzando o disco com folgados sete corpos de vantagem no bom 
tempo de 1m46s cravados, muito parecido com os registrados por Nadador Lô 
e Mucho Fon em suas vitórias clássicas. Com a vitória Nuraghi se credencia 
para disputar as provas do calendário clássico em 2018. Assista a vitória no 
replay https://youtu.be/D9_66s4hC24 
 
 
Capela de Santana e Casablanca & Cia. igualam número de vitórias 
 
Com a vitória de Depends On Me o Haras Capela de Santana e o Stud 
Casablanca contam agora, cada um, com 465 vitórias e seguirão juntos em 
busca da marca de 500 vitórias. 
 
  
 

https://youtu.be/RMI9O0iwslg
https://youtu.be/D9_66s4hC24


 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 465 

Vitórias Clássicas – 130 (27,96%) 



Vitórias Clássicas Cristal – 127 (record) 
  

Penta Campeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 
2002, 2006 e 2017) 

  
20 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 465 

Vitórias Clássicas - 56 
  

Bi Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011 e 2017) 
Bi Campeão da estatística de criadores da nova  

geração no Cristal (2011 e 2017) 
Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 

geração 2008 (2011) 
  

2 recordes na Gávea, 1 no Cristal e 1 em Campos 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


